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Don Draper, da série de TV americana "Mad Men", é um chefe detestável e suas campanhas de 
propaganda soam vazias. Esse é o veredito dos mais de 50 veteranos da propaganda 
entrevistados em "The Real Mad Men". Todos estavam em atividade durante o auge de Draper, 
no fim dos anos 1950 e começo dos 60. Mas nenhum deles gostaria de ter trabalhado para 
Draper - e não teriam contratado nenhuma das pessoas nas quais ele se apoia. Peggy, Sal, 
Paul, Ken e todos os outros rapazes e garotas que os fãs de "Mad Men" adoram - nenhum 
deles teria espaço na verdadeira Madison Avenue. Aparentemente, são "artificiais demais".  
 
O quê? Gente da propaganda que é artificial demais? Isso não é a mesma coisa que chamar 
um repórter de um jornal sensacionalista de desonesto demais, ou um lutador de luta-livre de 
violento demais? Não é preciso concordar com George Orwell, que achava que a propaganda 
era "o ruído de uma vareta dentro de um balde de lavagem", para acreditar que pode não ser 
totalmente confiável uma pessoa que ganha a vida dizendo que o produto A é melhor que o 
produto B, mas muda de opinião quando os fabricantes do produto B propõem lhe pagar mais 
que os fabricantes do produto A.  
 
Essas dúvidas não preocupam Andrew Cracknell na narração da história do que ele chama de 
"era dourada de Madison Avenue". Cracknell, publicitário desde aqueles dias emocionantes, 
concorda com a sugestão do falecido diretor de criação Bill Bernbach de que, embora a 
propaganda possa "vulgarizar" ou "brutalizar" a sociedade, também pode "ajudá-la a melhorar 
de nível".  
 
Segundo Cracknell, a propaganda de Bernbach (além das de incontáveis criadores 
influenciados por seu trabalho) conseguiu essa ascensão moral através do humor leve e da 
linguagem popular. Bernbach, afirma Cracknell, baniu o texto publicitário direto 
maravilhosamente resumido na frase vendedora imaginária de Kingsley Amis: "Beer: makes 
you drunk" (Cerveja: deixa você bêbado) -, substituindo-o pelos conceitos autorreflexivos de 
um modernismo nada usual. Cracknell afirma que os anúncios pós-Bernbachianos dizem: "Hei, 
estamos nessa juntos; você sabe que vamos tentar vender alguma coisa a você - então vamos 
apreciar o processo juntos". Como várias pesquisas ao longo dos anos mostraram que muitos 
preferem os comerciais de TV ao programas em que eles são inseridos, Bernbach claramente 
sabia de alguma coisa.  
 
Mas se a história nos ensina algo, é que pode ser fácil conseguir a atenção das pessoas 
ludibriando-as. Ao estudar os anúncios maravilhosamente reproduzidos em "The Real Mad 
Men", fiquei repetidas vezes impressionado com a deslumbrante simplicidade de sua 
linguagem. A campanha "Think small" (Pense pequeno), que Bernbach, seu diretor de arte 
Helmut Krone e o redator Julian Koenig criaram para o lançamento nos Estados Unidos do VW 
Beetle, parece Hemingway misturado com Chandler. A diferença é que, enquanto Hemingway, 
Chandler e todo e qualquer romancista tenta passar a você a verdade como eles a veem, os 
publicitários querem apenas que você acredite no que eles dizem. 
  
Cracknell vê o que chama de sinceridade em tantas campanhas publicitárias que é de se 
esperar que possa detectar ao menos um pouco de desonestidade. Ele nunca faz isso, mas 
entrega o jogo durante sua análise de uma campanha para a Braniff International Airways. Diz 
que o problema que o publicitário enfrentava era simplesmente o fato de que "uma companhia 
aérea é uma companhia aérea - elas voam com os mesmos aviões, colocam você nas mesmas 
poltronas, servem a mesma comida". Uma campanha publicitária, em outras palavras, pode 
funcionar apenas apontando para diferenças não existentes.  
 
Picasso disse que a arte conta mentiras para nos ajudar a perceber a verdade. Tenho certeza 
de que Cracknell está sendo sincero quando afirma que os criadores de propaganda "nem 
sempre são movidos apenas pelo dinheiro", mas isso não altera o fato de que anúncios contam 
mentiras para ajudar empresas a obter lucro.  
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A mentira que "Mad Men" conta é que Don Draper é um publicitário brilhante porque seu 
trabalho é a expressão de uma alma atormentada. É por isso que o amamos. Longe de ser 
"artificial demais", Draper é tão verdadeiro em relação à vida quanto o Gatsby de Fitzgerald  e, 
assim como Gatsby, fala aos medos que todos temos em relação às nossas vidas vazias. Não 
admira que os verdadeiros publicitários não gostem de "Mad Men". A série trata dos temores 
que a publicidade pretende negar.  
  
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 set. 2011, Eu & Investimentos, p. D10. 
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